
المحاضرة الولى

الهدف من دراسة علم القانون

 تهدف دراسة المدخل إلى علم القانون إلى اللمام بالمبادئ والصول العامة التي تكون الطار الشامل لعلم القانون
 والحق، لذلك فإنها تتخذ من القانون والحق برمته موضوعا1 لها، وتهدف إلى إلقاء الضوء وتوطئة السبيل لمساعدة

 المبتدئ على اللمام بالصول والمبادئ الساسية العامة التي يرتكز عليها القانون والحق في جملته، ولذلك
 وبالرغم من أن أغلب مضمون هذه الدراسة قد ورد  ضمن القانون المدني وخاصة الباب التمهيدي منه، فإن

 المدخل إلى علم القانون ل يرتبط من حيث المبدأ بفرع معين من فروع القانون ول بفئة محددة من قواعده، مثلما
يرتبط بنوع أو فئة محددة من الحقوق

 
 القانون علم اجتماعي ، موض��وعه النس��ان وس��لوكه م��ع نظ��ائره ، أعم��اله و ردود أفع��اله ، وه��ذا

 موضوع ضخم ، متغير المضمون،غير معروف على وجه التحديد ،ويصعب عرضه بدقة في اغل��ب

 الح��وال . وه��دفه حك�م الجماع�ات النس��انية ، ح�تى ل ت��ترك العلق�ات بي��ن الن�اس ، عائلي��ة او

 اقتصادية او سياسية ، فوضى ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته ، وال صدقت وتحققت مقولة

 "" (*)  لذا كان لبد للمجتمع م��ن نظ��ام يحك��م العلق�ات بي��ن الن�اسBossuetالفيلسوف بسوت 

 ويفرض المان في المجتمع . ويعتبر القانون فن أيضا ، ولكن��ه ج��د ص��عب ومعق��د ، ل��ذلك فك��ل

 تعريف من تعريفات القانون يجب ان يتصف بالمرونة وكل تعريف لبد ان م��ن ان يحم��ل العدي�د

من وجهات النظر ويرد على اي تعريف للقانون مهما كانت منطقيته استثناءات.

.)الفن أو الصياغة(ويلحظ أنه يوجد خلط بالضرورة بين العلم والفن ، بين المسلمات والصنعة 

 فالملحظة العلمية المجردة ليست التقرير البسيط لواقعة ، فهي تعمل بالضرورة بمقارنتها بغيرها من-1
 الوقائع التي يجب اختيارها ، وينتهي المر إلى كشف قوانين يجب تحديدها ، بمعنى انه في هذا الختيار

وهذا التحديد تتدخل الصنعة القانونية أو الفن بالضرورة لتقرير الوقائع التي لوحظت أو شوهدت
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  فالقانون بالنسبة اليهم هو العلم)ماهو كائن(فالوضعيون ، الماديون ، العلميون ، ل يعتقدون إل في الواقع -2
 الذي يدرس المسلمات ، بمعنى ان النظام القانوني يقتصر على بحث القواعد التي حكمت وتحكم ما هو

واقع أو كائن فعل .. وهذا ما يسمى القانون الوجودي

 أما المثاليون ، فيؤكدون على العكس ، بان القانون هو فن ، فعند المثاليين : القاعدة القانونية تكون نتيجة-3
الجهود النسانية نحو المثل العلى للعدالة ، والذي يكمن فيه أساسه .

 القانون والحق مفهوم?ان مترابط?ان متلزم?ان بحي?ث ل ي?ذكر أح?دهما إل ويتب??ادر إل?ى ال??ذهن المفه?وم الخ?ر.

 فيمكن القول بأن الحق هو ثمرة القانون ونتيجته, كما أن القانون يتمث??ل عملي?اC حي??ن تط??بيقه بم??ا ينج??م عن??ه م??ن

حقوق.

ودراستنا في المدخل إلى العلوم القانونية تتناول في الواقع

دراسة نظرية القانون من جهة ونظرية الحق من جهة ثانية ولذا سنبدأ بتعريف كل من القانون والحق.  

 يقصد به مجموعة القواعد التي تطبق على الشخاص في علقاتهم الجتماعية ويفرض عليهم احترامها-1
ومراعاتها في سلوكهم بغية تحقيق النظام في المجتمع .

 فالقانون إذاC يعبر عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حياة المجتمع وسلوك الشخاص فيه وهذه-2
 القواعد تنظم أموراC مدنية أو تجارية أو جزائية أو غيرها, أياC كان مصدر هذه القواعد سواء كان مصدرها

التشريع أو غيره من المصادر الخرى.

 فهذه القواعد القانونية بصرف النظر عن مصدرها أو موضوعها تشكل الطار الذي يتكون منه القانون-3
بمعناه العام الذي بيناه بالتعريف.

 من جهة أخرى هناك معنى خاص شائع الستعمال ويقصد به القواعد الصادرة عن السلطة التشريعية-4
  . وهذه القواعد وإن كانت تحتل الجزء الكبر من القواعد القانونية في)الممثلة بمجلس الشعب(المختصة 

عصرنا إل أنها ل تشملها جميعها.
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 أي أن القانون بمعناه الخاص هذا ليس سوى مصدر من مصادر القانون بمعناه العام وهو من أهم مصادره-5
في عصرنا الحالي ولكنه ليس المصدر الوحيد

 وخلل دراستنا سنقتصر في استعمالنا لكلمة القانون على المعنى العام (مجموعة القواعد القانونية). وسنطلق-6
على القانون بالمعنى الخاص اسم التشريع المرادف له.

C  ويقصد بالحق السلطة أو المكانية أو المتياز التي يمنحه??ا الق??انون للش??خص تمكين??ا

.(*)له من تحقيق مصلحة مشروعة يعترف له بها ويحميها 

 فعل??ى س??بيل المث??ال القاع??دة القانوني??ة ال??تي تمن??ح الح??ق للمس??تأجر ف??ي س??كنى العق??ار

 المأجور, والقاعدة التي تمنح الحق للب??ائع ف??ي اس??تيفاء ثم??ن الم??بيع م??ن المش??تري ...

 إلخ , فهذه القواعد تدخل في نطاق القانون, أما ما ينشأ عن هذه القواعد من سلطات

 وميزات يتمتع بها المستأجر أو البائع فإنما تعتبر حقوقاC يع?ترف به?ا الق??انون له?ؤلء

الشخاص ويمنحهم إياها.

هناك ترابطاC تاماC واتصالC وثيقاC, فل ينشأ الحق إل إذا أقرته واعترفت به قاعدة من قواعد القانون
 كما أن القانون يهدف بصورة أساسية إلى تحديد الحقوق وبيان مداها وكيفية اكتسابها وانقضائها. و بعبارة أخرى يمكن القول بأن الحق هو-1

ثمرة القانون ونتيجته, كما أن القانون يتمثل عملياC حين تطبيقه بما ينجم عنه من حقوق .

 - من المعروف أن المدخل إلى أي علم من العلوم يقصد به تعريف هذا العلم و بيان الخصائص التي يتميز بها عن غيره من العلوم الخرى،2
 مع تقديم المبادىء الساسية فيه و شرح الفكار الرئيسية و بعرض القواعد العامة التي يقوم عليها، و بتعبير آخر نقول أن المدخل أي علم هو
 هيكلة الخطوط العريضة لذلك العلم لتكون بمثابة الساس المتين المترابط الذي يسهل للدارس أن يستوعب تفاصيل ذلك العلم عند الدخول إلى

فروعه وتقسيماته المتعددة، وفهم النظريات المختلفة التي تحكم تلك التفصيلت

 -ومن هذا المنطلق نقول أن المدخل إلى علم القانون هو دراسة تمهيدية وشرح للمبادئ العامة المشتركة في العلوم القانونية. وهذا يعني ابتداء3
 أن المدخل إلى علم القانون ليس مرتبطا بفرع معين من فروع القانون التي تنتظم جميعها في إطار عام هو النظام القانوني للدولة، لنه يرتبط

بكل فروع النظام القانوني، فهو يمهد للفروع القانونية جميعها
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 - ولكن مع التسليم بصحة هذا الرأي، فقد جرى العمل على أن دراسة المدخل إلى علم القانون تلحق بالقانون المدني، و ذلك تأسيسا على أن4
 القانون المدني هو القانون العام حيث أختص بنصيب السد فيما يتعلق بالنص على أغلب المبادىء و القواعد العامة التي تدخل الدراسة

التمهيدية للقانون.
 

 ونستخلص من هذا إلى القول بأن النظام القانوني في أي دولة بما يشمله من القانون العام والقانون الخاص بفروعهما، يقوم على أسس و-  5
 مبادئ و نظريات عامة، تستخدم فيها تعبيرات ومصطلحات قانونية مشتركة، لها مدلولت ثابتة ل تتغير، وهي موضوع الدراسة دائما في
 المدخل إلى العلوم القانونية، وهي التي تتضمنها بوجه عام النظريتان السيتان وهما النظرية العامة في القانون والنظرية العامة في الحق،

ولهذا ستكون هتان النظريتان هما موضوع هذه الدراسة

ل  Regula'':  la('' هي اقتباس من اليونانية تعني '' العصا المستقيمة '' و يعبرون بها مجازياC عن القاعدة ''قانـون''اشتقاقياC فكلمة  : التعريف الو/
Règle(و منها إلى فكرة الخط المستقيم التي هو عكس الخط المنحني أو المنحرف أو المنكسر، و هذا تعبير إستعاري للدللة على الفكار ،  

التالية : الستقامة و الصراحة  و النزاهة  في العلقات النسانية

  تستعمل كمعيار لقياس انحراف الشخاص عن الطريق المستقيم أي عن الطريق التي''قانـون''ويستخلص من هذا أن كلمة  : التعريف الثاني
 سطره لهم القانون لكي يتبعوه في معاملتهم. ولكن، ل يستخلص من هذه المعاني إلى فكرة تقريبية عن القانون، فيجب إذا تفحص استعمال كلمة

القانون التي لها عدة معاني

هو مقياس كل شيء وهي كلمة معربة ، قيل ان أصلها رومي وقيل فارسي اللغة القانون في
 علماء أصول الفقه هو القاعدة الكلية التي يتعرف منها أحكام جزئياتها .اصطلح في القانون

 وتنصرف كلمة قانون لكثر من معنى وتحمل تعريفات كثيرة . لكن ل يعنينا هنا إل ان نثبت له تعريفا علميا ذلك ان الغاية من التعريف هي- 3
.Cإمكان تحديد ما يصدق عليه اللفظ ، و تكون وسيلة التعريف هي بيان الخصائص المميزة له عن غيره مما ليسمى قانونا

 
هو كل نظام مستقر يتمثل في علقة مضطردة ذات نمط رتيب بين ظاهرتين تؤدي إلى نتائج ثابتة تعريف القانون الصطلحي

القانون قد يحمي حقاC أو يمنح القانون حقاC. ندرس نظرية القانون ثم نظرية الحق.- 4
 

القانون هو مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التشريعية.- 5
 
 

 ولفظ قانون يصدق في أوسع معانيه على كل علقة مطردة بين ظاهرتين وهو الستخدام المستعمل في العلوم الطبيعية والفلسفة والمنطق و
 يتوافق هذا المعنى مع لفظ القاعدة وهو المستخدم في الدراسات القانونية ، فالقاعدة هي علقة بين ظاهرتين أما القانون بالمعنى الذي يهمنا فيقصد

مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الفراد في مجتمع يلزم بها أفراده ويقرنها بجزاء يوقع جبرا على من يخالفها ومن هذا يستفاد أن :- به 
القانون مجموعة قواعد- 1 
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- أن هذه القواعد تنظم سلوك الفراد في المجتمع2 
- أن المجتمع يلزم أفراده بهذه القواعد ويقرنها بجزاء يوقع جبرا على من يخالف هذه القواعد3 

تارة معنى واسع و تارة معنى ضيق ''قانــون  ''يقصد بكلمة 

 ، القانون الوض??عي ، وه??و مجموع??ة القواع??د''قانون ''بمعنى واسع جداC ، يقصد بكلمة 

 ب??ه بالخص??وص( . )دول??ة(القانونية السارية المفعول في زمن معين وف??ي مك??ان مح??دد 

  وال??تي ه??و يك??ون النظ??ام الق??انوني ال??وطني)أو القانون الوطني (القانون الداخلي للدولة

ككل.

 الق??انون الدس??توري ....... و+ ق??انون العقوب??ات + القانون التجاري + القانون المدني 

غيرها من القوانين السائدة  في الدولة

 للدللة على مجموعة نصوص قانونية.''قانـون  ''كما تستعمل كلمة 

  مرسوم : ق?رار جم?ع بص?فة متناس?قة و منظم?ة بحي?ث تخ?ص فرع?اC معي??ن م?ن التش?ريع و يطل?ق عليه??ا -  أمر-قانون

."مـدونة''البعض إسم 

القانون المدني ، قانون الجراءات المدنية  ، قانون العقوبات .. مثل> :

  إل?ى فقرتي??ن)أي الم?ادة(، التي هي ب?دورها ق?د تنقس?م )ترقيم(وعادة ما يقسم هذه المجموعة القانونية  إلى مواد مرتبة 

أو أكثر.

  فأحد)الدولة( التي يجب أن نتطرق إلى أهدافه في المجتمع السياسي المنظم ''قانون''هذه أفكار عامة عن مدلول كلمة 

أهداف الدولة هو المحافظة على حقوق الفراد المتعلقة بحماية أرواحهم و أعراضهم و أموالهم.
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 و هذا يقودنا إلى القول بأنه من وظائف الدولة هناك وظيفة المحافظة على النظام الجتماعي. و بم??ا أن??ه ل يج??د نظ??ام

 ، و بما أن حالة الفوضى ل تكون إل حكم القوى ، فللقانون وظيفة عامة ال??تي ه??ي تكري??س)عـفوي(اجتماعي تلقائي 

و ضمان النظام الجتماعي

حسن السيرة و الخلق - العدالة ...... : غايات أدبية

 إدارات - مص???الح عمومي???ة : جي???ش ـ تربي???ة ـ و التعلي???م ـ الص???حة .... و تش???جيع بع???ض النش???طة: غاي===ات مادي===ة

القتصادية و تحديد البعض الخر....

 

     من خصائص القاعدة القانونية مايلي
 يقصد بعموم القاعدة القانونية أن تكون القاعدة غير مخصصة فيما تضعه من أحكام بشخص أو أشخاص-1

 معينين بذواتهم ، ويقصد بالتجريد أن خطاب القاعدة القانونية ل يوجد إلى شخص بعينه أو واقعة بذاتها
 وانما العبرة فيه تكون بعموم الصفة وبتحقق بشأنها الشروط بحيث تنطبق على كل واقعة تتحقق بشأنها

 الشروط المتطلبة وعلى كل شخص اجتمعت فيه الصفات المستلزمة ، لذلك يضطرد تطبيق القاعدة القانونية
على كل حالة تنشأ في أي وقت وتتوفر فيها شروط انطباقها.

 هو تنظيم السلوك فهي قاعدة تقويمية يراد بها توجيه السلوك وجهة معينة ، وهذاالقاعدة القانونية إن هدف -2
 التوجيه قد يكون بطريقة مباشرة عندما تتضمن القاعدة أمرا أو نهيا كما قد يكون توجيه السلوك بطريقة غير

مباشرة حيث تضمن القاعدة تعريفا أو تنظيما فيكون اللتزام بها بمطابقة السلوك لحكام هذا التنظيم
 إن الحاجة إلى قواعد القانون ل تظهر إل مع قيام الجماعة حيث تظهر الحاجة إلى تنظيم علقات أفراد هذه-3

 الجماعة بعضهم البعض ، فالحياة الجتماعية تقتضي ضبط علقات الفراد وإخضاعها للقيود التي ترمي
 إلى تحقيق التوازن بين الجانب الفردي والجانب الجتماعي لتحقيق الستقرار والسلم في الجماعة وهذا

دور القاعدة القانونية
 ويقصد بذلك أن للقاعدة القانونية جزاء ماديا يفرض على مخالفها ، تتولى توقيعه السلطة العامة ومرد ذلك-4

 هو الغاية من القاعدة ذاتها ، فالقانون يهدف إلى إقامة النظام في المجتمع وحكم سلوك أفراده وهو ما ل
 يتأتى إن ترك أمر النصياع إلى حكمه لتقدير المخاطب بأحكامه بل إن قواعد القانون هي قواعد إجبارية

 ومن شأن مخالفتها ترتيب الجزاء . والجزاء يعني إما مكافأة الملتزم بالقاعدة القانونية وهي أن القانون يحمي
من التزم به .
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الجزاء يكون صادر من السلطة العامة " العليا ".-1
الجزاء الرباني " السماوي " قد يكون معجل أو مؤجل ، أما الجزاء الوضعي معجل.-2
شدة الجزاء تكون مرتبطة بمستوى المجتمع الحضاري الفكري.-3
الجزاء في القانون الدولي " شبه معدوم " وغير فعال.-4

لللللل للللل 



المحاضرة الولى

. Cعرف القانون لغة

.Cعرف القانون اصطلحا

عرف القانون بمعناه العام .

حدد أغراض القانون .

بين خصائص القاعدة القانونية .
بين أنواع وأشكال الجزاءات القانونية .

بين المقصود بدراسة المدخل إلى علم القانون .

حدد مفهوم القانون .

صنف القانون بين فئات العلوم الخرى .

حدد مفهوم الحق .

وضح العلقة بين القانون والحق مفهوما ومحتوى.

.Cوضح نطاق القانون بين أفرعه تعلقا

بين فئات دارسي ومهتمي المدخل إلى علم القانون .

بين أساس ومنطلق دراسة المدخل إلى علم القانون فحوى ومحتوى .

اختر الجابة الصحيحة :

القانون علم فقط .
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القانون فن فقط .

القانون علم وفن.
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